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THÔNG BÁO
về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính

tại các Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã

Thực hiện Chi số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
và Công văn sô 440/UBND-VHXH ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Uy ban nhân
dân tình về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

_ Đẹ tìiực hiện nghiêm nguỵên tắc cách ly toàn xã hội trong công tác giải
quyêt thủ tục hành chính, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo vẹ tốt nhất
sức khỏe, tíạh mạpg của Nhân dâri, Uỷ ban nhân dân huyện Phú Quốc thông báo
hoạt động giải quỷết thủ tục hành .ckíríh tại huyện Phú Quồc như sau:

1. Hoạt độhg tiếp nhận hồ sơ:
- Trường họp ho sơ thủ .tực hành chính chưa thật sự cần thiết, cấp bách đề

nghị tô chức, cá nhân kirông"<ỉến các Bộ phận Tiếp nhạn và trả kết quả cấp huven
và xã để nộp'hồ sơ.

- Khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng
Dịch vụ công tỉnh, cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ qua Dịch vụ Bưu
chính công ích, ứieo địa chỉ:

+ Địa chỉ Công Dịch vụ công tỉnh: http://dichvucong.kiengiang.gov.vn
+ Địa chỉ Cổng Dịch vụ công Quốc gia: http://dichvucong.gov.vn
2. Hoạt động giải quyết hồ sơ:
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt

công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết và trả kểt
qua ho sơ cho to chưc, cong dân tại các Bộ phận Tiêp nhận và trả kết quả theo
quy định.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện giải quyết thủ tục hành chính phối hợp VNPT
Kiên Giang triển khai giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống
Mọt cưa điẹn tư, Đong thơi, phôi họp Bưu điện huyện thực hiện Dịch vụ buu
chính công ích.

3. Đôi vói Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả cấp huyên, cấp xã:
Chánh văn phòng HĐND và UBÌSp huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp

xã chỉ đạo Bộ php Tiêp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã bố trí tiếp nhận
hồ sơ phù họp với tình hình thực tế và yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhan dân tỉrứi.



Các Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã tổ chức triển ^ai
dịch vụ công mức độ 3 - 4, thực hiện niêm yêt, hướng dân người dân nộp hô sơ
qua dịch vụ công trực tuyến cụ thể, đầy đủ thông tin.

* Đính kèm:

- Thông báo niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.
- Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
ưỷ ban nhân dân huyện thông báo đến Thủ trưởng các cơ quan, đofn vị và

tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện biết./.

Nơi nhận:
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;
- VNPT Kiên Giang;
- Cliủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng chuyên môn huyện;
- Các đơn vị: Chi cục thuế; TT Y tế huyện;
Chi nhánh Vãn phòng ĐKĐĐ; Công an huyện;
Bảo hiểm xã hội huyện; Bưu điện huyện;
Đài Phát thanh và Truyền hình huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện;
- Lưu: VT, Ittthao.
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Huỳnh Quang Hưng



Nhằm hạn chế tập trung đSỉì^ĩỉ^ời, phòng, chống dịch, đề nghị
người dân, tô chức, doanh nghiệp, tăng cưòng sử dụng dịch vụ công
ừực tuyên để thực hiện thủ tục hành chính (nộp hồ sơ qua mạng
intemet, nhận kết quả giải quyết tại nhà qua dịch vụ Bưu chính).

Cách thức thưc hiên:

1. Truy cập cổng Dịch công:
* Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Quốc:

http ://phuquoc.kiengiang.gov.vn
* Cổng dịch vụ công tỉnh Kiên Giang:

http://dichvucong.kiengiang.gov.vn
* Cổng dịch vụ công Quốc gia:

http://dichvucong.gov.vn

2. Tổng đài hỗ trợ dịch vụ công tỉnh Kiên Giang: (0297)1022

3. Xem hướng dẫn chi tiết tại tờ rơi Hướng dẫn sử dụng cổng Dịch
vụ công, được đăng tin và phát tại:
* Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã
* Cổng Thông tin điện tò huyện Phú Quốc

4. Mọi khó khăn, vu'ớng mắc, xin liên hệ:
* Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện

(số 4, đường 30/4, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc)
* Điện thoại: (0297)3.848.352

Sử dụng Dịch vụ công ừực tuyến mang lại nhiều tiện lợi, công
khai, minh bạch, nhanh chóng, tiết kiệm, không cần đến trực tiếp cơ
quan hành chính nhà nước.
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